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Hitzen aterpea
Itu Banda
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ESKERRAK BADUGUN NON GORDE
Eskerrak oskola dugun, eskerrak badugun non gorde.
Aski daukagu honekin,
ez dugu inolaz palazio zuririk behar.
Oskolean barraskiloek nola uzkurtzen eta luzatzen digutu gure besoak,
enborra eta hankak,
beti pasio mozkortzaile horrekin (ez kriantzagatik bakarrik)
uzkurtzen eta luzatzen dugu gure izatea bera.
Izaretan estu bildutako jaioberriak baikina,
neurri guztiak beharrezko dira balizko segurtasunagatik.
Eta gainerakoak ez dio ardura.
Ez digu ardura guri ere.
Ez dizugu hitz egin nahi gure zigarreten keaz eta poesiaz,
debekatuta dago hemen erretzea.
Itzali zigarreta sartu baino metro batzuk haratago,
ez iezazkiguzu begiak gorritu errefuxiatuei Indomenin bezala.
Gero esango dute poetak tristeak eta negartiak direla.
Baina gu -zorionez- ez gara ez errefuxiatuak eta ez poetak.
Ez dizugu hitz egin nahi kafe kikarez,
larrosen gorri ederraz
eta ez dizugu hitz egin nahi hipokresiaz.
Zintzo jokatuta, ez dakigu zer kontatu nahi dizugun ere.
Koaderno urduriak esku artean,
astean zehar zirriborratutakoekin lotsatuta batzuetan,
bakoitza bere oharrak hartzen orrialde bazterretan
eta egiteko duguna ez den gainontzeko guztiaz mingainak astintzen
(gero elkarri errieta egiteko, tira, egin dezagun zerbait).
Baina ze ederra den arriskua hain gertu sentitzea,
batez ere aterpean eta elkarrekin bagaude.
Besoak uzkurtzen eta luzatzen ditugun oskolean.
Eta gero beti dago norbait, berandu ailegatu dena.
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Hormak gorriak, iraganean hil zirenen odol lehorrez tindaturik,
egurrak oker eta orroka zapalduak diren bakoitzean,
nagusiak eurak ere lehor xamarrak aukeran,
argi gutxi eta itzal gehiegi.
Oskolean bizitakoak sortzen digun hotzikarak luze irauten du,
eta lehen baino hobeto sentitzen gara.
Izan liteke sehaska bat,
batzuetan harresi bat ere bai.
Baina oskola dugu beti.
Eskerrak oskola dugun, eskerrak badugun non gorde.
Gu ere bat gatoz hau idatzi zuenarekin;
dena dago idatzita,
baina ez gure hitzekin.
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LEIHOTIK BARRURA IKUSTEN DENAZ
Norbaitek kontatu zigun garai batean udaran zarauzko hondartza nola egoten zela bi solairuko espazio hau, lepo, goraino beteta,
eta barran zerbait eskatzeko itxaron egin behar zela, asko. Egun, ostera, egurrezko atea zabaldu eta okasio gutxitan topatzen dugu
beste inor. Egunaren eta orduaren arabera, egia. Dena dela, nabari da ez direla betiko garai onenak eta tristea irudi lezakeen arren
gure zereginetarako ezin hobea da desertzio orokortu hori.
Alkoholismo generazionalaz gain bazkalosteko edo barau osteko txokolate pastelaren samurtasunak eta horma gorrietan
zintzilikatutako koadro askotarikoen ikuspegiak ere erakartzen gaitu hona, kafe garestiegiaren pizkortasun promesarekin batera.
Desertuko oasi batera sartzean bezala, momentuko lasaitasuna, lekuaren gozotasuna ate osteko hare-haize oldarkorrak mehatxatzen
du. Eta gu, zapiak buruan, zazpikaleetan gaua noiz sartuko zain, presaka metroa eta autobusa eta trena hartu ahal izateko edo etxeko
ate pisutsua bi eskuez bultzatu eta eskailera amaigabeak nekez igotzeko.
Hemen ere erlojuak agintzen du, baina itxuraz gainontzeko lekuetan baino hiru bider azkarrago mugitzen dira orratzak, eta
eskumuturrak ziztatzen dizkigu denborak, eta hitzak ahotik zintzilik geratzen, eta gogoetak itsaso zabaleko zurrunbiloa bezala,
galerna dira gure gogoan. Imajinatzen ditugu goiko solairuko edo erdialdean zuloa duen egurrezko mezzanine karratuko guk hala
eskatu eta gogoz kontrara piztutako argi apalak itzaltzen eta lo hartzen dugu, astebeterako gutxienez, ametsetan egunereko bizitzari
ekiten diogun bitartean.
Eta irakurriko diogu norbaiti hiriko taberna gayen listan topatu zuela gure txokoa, eta kaleak miatu ostean sartu zela abuztuan
gainezka egoten omen den zulo mitologiko erdi hutsera. Eta benetan leku bikaina dela arratsalderoko patxadan etxean egindako tarta
eta infusio biziez gozatzeko, edota gauez konpainia anitzean gin-tonic fresko batez zintzurra blaitzeko.
Guk berriz edan baino gehiago hitz egin nahi izaten dugula esan nahi genioke, mihi punta oraindik gozoaz itsutzen gaituela
egunaren argi arrotzak kalera irtetean. Geure baitari hemendik kanpora mundurik ba ote den galdetzen diogula. Eta jakin nahiko
du baten batek akaso ea zergatik diogun hau guztia aldatu nahi genukeela. Zergatik egiten ote dugun korrika ihes azkeneko trena
galtzearen beldurraz, errailetan egunari orduak jateko ez bada. Eta erantzungo diogu geuk ere ez dakigula, baina ez dugula azalpenik
behar.
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O. alea

· ekaina · junio · 2016

Mariana Unda · David Pavo Cuadrado · Aitor Etxeberria
Iker Perez Goiri · Damaris Pan · Imanol Esperesate Azpiazu
Antonio Flores Valcárcel · Elena Aitzkoa · Beñat Krolem
Paulina del Collado · José Zugasti · Pablo Flores · Urtzi Canto
Itu Banda · Igor Rezola.
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